
Zapytanie ofertowe na: 
 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą 
„Przebudowa i nadbudowa łącznika budynków B i C wraz  
z remontem elewacji i dachu budynku B w celu utworzenia dwóch 
nowych pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Zawodowych im. gen Stanisława Maczka w Koronowie” 
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Koronowo, 29.10.2018r.  
 



I. Informacje ogólne. 

Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych imienia generała Stanisława Maczka  
w Koronowie ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo teł. /fax 52 382 22 46 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego - wartość poniżej kwoty 30.000 euro netto, podst. prawna: art. 4 pkt. 8 Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986). 

II. Przedmiot zamówienia. 
 

1. Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą 
„Przebudowa i nadbudowa łącznika budynków B i C wraz  
z remontem elewacji i dachu budynku B w celu utworzenia dwóch 
nowych pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Zawodowych im. gen Stanisława Maczka w Koronowie”  

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Zakres zamówienia obejmuje: 
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami 

towarzyszącymi, będącej podstawą dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji; 
- złożenie wniosku w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia 

budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; 
- uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich decyzji i uzgodnień, które  

są niezbędne w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy bez sprzeciwu; 

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia przez Zamawiającego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
w oparciu o dokumentację projektową stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr1 do zapytania 
ofertowego. 

3) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
dotyczącej przebudowy i nadbudowy łącznika budynków B i C wraz z remontem 
elewacji i dachu budynku B w celu utworzenia dwóch nowych pracowni kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka  
w Koronowie(ul. Dworcowa 53, Działka nr 2595)oraz złożenie wniosku w celu 
uzyskania pozwolenia na budowę. 

Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 6.3.2 - 
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, w związku z czym dokumentację 
projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami dla projektów 
ubiegających się o wsparcie ze środków ww. RPO. 



3. Termin realizacji. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz  
ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, uzgodnieniami, decyzjami do dnia  
30 listopada 2018r.,Wykonawca jest zobowiązany do dnia 30 listopada 2018 roku 
złożyć w imieniu zamawiającego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.  
Jeżeli roboty bądź ich część będzie wykonywana na podstawie zgłoszenia budowy lub 
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia należy 
dokonać najpóźniej w dniu 27 listopada 2018 roku.  
Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego uzupełnienia złożonej 
dokumentacji na każde wezwanie organu wydającego pozwolenie na budowę oraz 
instytucji uprawnionej do oceny wniosku o dofinansowanie inwestycji będącej 
przedmiotem złożonej dokumentacji.  
Podstawą podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury za realizację 
przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej 
oraz złożenie wnioskuw celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonanie 
zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy 
oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  
co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia (tj, projekt przebudowy lub 
rozbudowy), o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200m2.Wykonawca w składanym 
wraz z ofertą wykazie wykonanych głównych usług musi podać ich wartość, przedmiot, daty 
wykonania, zleceniobiorców oraz załączyć dowody, czy zostały one wykonane lub są 
wykonywane należycie. 
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, 
na podstawie oświadczenia-wykazu usług sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę 
obejmującego usługi tożsame z przedmiotem zamówienia wykonane w oznaczonym okresie  
i dokumentów (poświadczeń) załączonych przez Wykonawcę do Oferty. 

1.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie 
- co najmniej jedną osobą wskazaną jako Projektant oraz drugą jako Sprawdzający. Osoby  
te muszą posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, posiadać wymagane 
uprawnienia budowlane w zakresie objętym niniejszym zamówieniem i doświadczenie 
zawodowe - zaprojektowanie co najmniej 1 (jednej) przebudowy lub rozbudowy, 
gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia i posiadać 
obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie czynności wykonywanych w danym zamówieniu. 
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, 
na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru załącznika 
nr 1 dołączonego do Oferty. 
 



 
IV. Informacje proceduralne. 
1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 

na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@zsz-koronowo.pl, 
 

2. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest Stanisław Rybczyński, Dyrektor Szkoły, 
52 382 22 46 w godz. 8.00-15.00, 

 
3. Ofertę należy przygotować wg wzoru załączonego do zapytania ofertowego, 
4. Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: 

Oferta na: „Przebudowę i nadbudowę łącznika budynków B i C wraz z remontem 
elewacji i dachu budynku B w celu utworzenia dwóch nowych pracowni kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. gen Stanisława Maczka  
w Koronowie” 

oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy. 
 

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia,  
a w przypadku przesłania jej pocztą nie otwarcie w trakcie sesjo otwarcia.  
 
5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie. 
 

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespól Szkół Zawodowych im. gen. 
Stanisława Maczka, ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo, Sekretariat szkoły, Budynek 
A, pok. Nr 10, 

 

7. Termin składania ofert upływa w dniu 07.11.2018r. r. godz. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07.11.2018r. o godz.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, Budynek A,  
pok. Nr 10. 
 
 

8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,  

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub  
o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie 
powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie  
z napisem określonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo 
napisem „ZMIANA" lub WYCOFANIE". 

 
 
 
 

mailto:sekretariat@zsz-koronowo.pl


V. Kryteria oceny ofert. 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

Ceny, waga kryterium 90% 

Okres udzielonej rękojmi, waga kryterium 10% 

2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę która uzyskała najwyższą punktację (P). 

Opis sposobu oceny ofert: 
Punkty w kryterium ceny oblicza się wg wzoru 

Pc = 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗90
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 

gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych, 
ofert Cof. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty, 
Pc - ilość punktów w kryterium przyznanych ocenianej ofercie (w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku). 

Punkty w kryterium okresu udzielonej rękojmi (Pg) udziela się następująco 

 

Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie (P) jest sumą Pc i P„ 
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone 

oferty o takiej samej liczbie punktów (P) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

VI. Umowa. 
1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana, w przypadku zmian 

nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy. Zmiana istotna postanowień umowy może być dokonana w następujących 
przypadkach: 
a. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

b. wystąpienia okoliczności, których nie można było obiektywnie przewidzieć w chwili 
zawierania umowy; 

c. przekroczenia przez właściwe organy przewidzianych przepisami prawa terminów 
trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi  
w kodeksie postępowania administracyjnego; 

d. szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych  

Okres udzielonej rękojmi Liczba przyznanych punktów (Gu) 

do 31.12.2026 roku 10 pkt. 

do 31.12.2024 roku 4 pkt. 

do 31.12.2022 roku 2 pkt. 

24 miesiące - okres minimalny 0 pkt. 
 



do opracowania przedmiotu umowy np. uzgodnień z gestorami sieci; 
e. zmiany przepisów prawa; 
f. objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych  

w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 
g. odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony; 
h. udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego; 
i. zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia wraz z ograniczeniem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia; 
j. podjęciu przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania zamiennego 

opracowania projektowego; 
k. zmiany terminu odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu rękojmi  

za wady przedmiotu umowy w przypadku przesunięcia realizacji inwestycji. 
 

2. Zamawiający przewiduje kary umowne za każdy dzień w opóźnieniu wykonania umowy 
w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy dzień. 
3. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie 
Aneksu do Umowy. 
4. Zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca 
powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu  
do Umowy. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 
 
Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy. 
1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy harmonogram opracowania 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. W harmonogramie znajdzie się  
w szczególności: 

- termin i wartość wykonania projektów budowlanych oraz złożenia wniosku w celu 
uzyskania pozwolenia na budowę, 

- termin i wartość wykonania projektów wykonawczych i pozostałych opracowań 
stanowiących przedmiot zamówienia. 

2.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganych kwalifikacji, w stosunku do każdej z osób pełniących samodzielne 
techniczne funkcje w budownictwie i sporządzających dokumentację projektową, 
wskazanych w Ofercie jako Projektant i Sprawdzający, jak również potwierdzenie 
posiadania przez te osoby obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie czynności 
wykonywanych w danym zamówieniu. 

W celu wykazania uprawnień do reprezentacji Wykonawcy - w przypadku osób fizycznych    
-osoba podpisująca umowę najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązana jest przedstawić 
dokument potwierdzający jej umocowanie do reprezentacji, w szczególności aktualne 
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający tożsamość  
i stosowne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).  
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